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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. május 25.-i 

80. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési 

intézkedésének a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a „Látó” Folyóiratnak a Szerkesztőségének az 50/27.04.2017. sz. átiratára és a 

SALVAMONT-SALVASPEO, hegyi mentő és barlangi mentő, Megyei Közszolgálatnak a 

100/02.05.2017. sz. átiratára, valamint a szakbizottságok véleményezéseire, 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő 

egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedésének a megállapítására vonatkozó 

10.183/18.05.2017. sz. indokolását, 

A helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedések megállapítására vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 63/2010. sz. Sürgősségi Kormány 

Rendelet III. cikkelyének előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének „a” betűjének, (2) bekezdésének ”c” 

betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a „Látó” Folyóiratnak a Szerkesztőségének és a SALVAMONT-

SALVASPEO, hegyi mentő és barlangi mentő, Megyei Közszolgálatnak a szervezeti felépítését, az 

1-2 mellékletek szerint, amelyek szerves részei a jelen határozatnak. 

(2)  Jóváhagyja a „Látó” Folyóiratnak a Szerkesztőségének és a SALVAMONT-SALVASPEO, 

hegyi mentő és barlangi mentő, Megyei Közszolgálatnak a tisztségjegyzékét, a 3-4 mellékletek 

szerint, amelyek szerves részei a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen okirat dátumától semmissé nyilvánítja, a Maros Megyei Tanács hatósága alá 

tartozó kulturális közintézmények, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO, hegyi mentő és 

barlangi mentő, Megyei Közszolgálat egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 114/2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozat I.1, I.8 és II.1 mellékleteit és a Maros 

Megyei Tanács hatósága alatt működő, egyes kulturális közintézmények, egyes szervezési 

intézkedésének a megállapítására vonatkozó 164/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 5 

mellékletét. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a „Látó” Folyóiratnak a Szerkesztőségének és a SALVAMONT-SALVASPEO, 

hegyi mentő és barlangi mentő, Megyei Közszolgálatnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 10.183/18.05.2017 sz. 

II. 14 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények, egyes szervezési 

intézkedésének a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó kulturális közintézmények, valamint a 

SALVAMONT-SALVASPEO, hegyi mentő és barlangi mentő, megyei közszolgálat egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 114/2010. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat I.1, I.8 és II.1 mellékleteivel, jóváhagyták a „Látó” Folyóiratnak a Szerkesztőségének a 

szervezeti felépítését, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO, hegyi mentő és barlangi mentő, 

megyei közszolgálatnak a szerezeti felépítését és a tisztségjegyzékét. 

A „Látó” Folyóirat Szerkesztőségének a tisztségjegyzékét a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedéeinek a megállapítására 

vonatkozó 164/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 5 mellékletével hagyták jóvá. 

A fő hitelutalványozói szinten megállapított maximális állásszámok betartásával, a módosított és 

kiegészített helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedések megállapítására 

vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 63/2010. sz. Sürgősségi 

Kormány Rendelet III. cikkelyének előírásainak a betartásával, a Maros Megye 2017. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 28/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, 6. sz. 

mellékletével jóváhagyták a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a hatósága alá tartozó 

közszolgálatoknak és –intézményeknek, a maximális állásszámát, a 2017. évben. 

A „Látó” Folyóirat Szerkesztőségének 11 állás maximális számát hagyták jóvá, a 2016. évi 10 

állással szemben. 

Az intézmény vezetősége a 100/2017. sz. átiratában kérvényezi egy cikkszerkesztői állásnak a 

létesítését és a titkár-gépírói állás átalakítását szerkesztőségi titkári állássá, a kiadói tevékenység 

irányítására vonatkozó feladatkörrel. 

A SALVAMONT-SALVASPEO, hegyi mentő és barlangi mentő, Megyei Közszolgálatnak 8 állás 

maximális számát hagyták jóvá, a 2016. évi 6 állással szemben. 

Az intézmény vezetősége a 100/2017. sz. átiratában kérvényezi két hegyi mentő állás létrehozását. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedésének a megállapítására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellenőrizte: Popa Elena szolgálatvezető 

Készítette: Radu Teodora, tanácsadó /2. pld. 
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